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Destaques 
 

Novos hospitais 
 
Hospital do Campo Limpo – SP 
 
2005 foi o ano de chegada a um novo hospital na Zona Sul de São Paulo. Inaugurado em 1985, o 
Hospital Municipal do Campo Limpo Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha é a principal 
referência hospitalar da região, que compreende as subprefeituras do Campo Limpo, M’ Boi 
Mirim, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros, com aproximadamente 2 milhões de 
habitantes e cerca de 1 milhão e duzentas mil pessoas que potencialmente utilizam o hospital. 
 
Campo Limpo é uma das cinco Autarquias Hospitalares do município de São Paulo, cuja 
autonomia administrativo-financeira agiliza muitos procedimentos. Atualmente o hospital tem 
uma média diária de mil consultas em diversas especialidades, 30 leitos de observação no pronto-
socorro, 10 leitos de UTI, 12 leitos de observação pediátrica, 38 leitos de clínica médica e 38 
leitos de obstetrícia, com um média de 350 partos/mês. 
 

Quando um hospital recebe alta 

Como as solicitações para levar nosso trabalho a novos hospitais do Brasil são muitas e não 
podemos atender a todos, resolvemos apresentar aqui um resumo de nossa política de 
relacionamento com os hospitais. 

Partimos da premissa de que a função do palhaço é provocar, transformar através da graça e 
seguir seu caminho. Assim, aceitamos ir para hospitais que tenham no mínimo 50 leitos 
pediátricos operantes, sejam referência local, tenham poucos recursos ligados à humanização e 
demonstrem predisposição para investir nas relações humanas, numa parceria de médio prazo. O 
hospital também deve se constituir num campo fértil para o palhaço, dando oportunidade para 
que nosso trabalho vá além das visitas às crianças, envolvendo profissionais de saúde e 
acompanhantes. Nossa permanência está condicionada a um potencial de parceria que garanta a 
manutenção do trabalho, à existência de vínculos de qualidade com as equipes e a avaliações 
periódicas que constatem a mútua inspiração entre palhaços e hospital. O tempo que 
permanecemos depende de como caminhe esta parceria.  

Mas isso não quer dizer que tenhamos condições de atender a todos os hospitais que preencham 
estes requisitos, pois nossos recursos não crescem de acordo com a demanda. Sendo assim, para 
irmos a novos hospitais, outros têm que receber alta, como foi o caso em 2005 dos paulistas 
Hospital do Câncer e Instituto Emílio Ribas. Eles são exemplos claros de que nossa missão foi ali 
cumprida; ambos contam hoje com programas completos de apoio a pacientes, e grande 
comprometimento com um olhar que trate o paciente como um todo.  

Mesmo encerrando nosso programa nesses hospitais, a relação entre nós continua forte, como 
conseqüência de tudo o que aprendemos juntos; uma amizade se estabeleceu. E, como desbravar 
é a vida do besteirologista, nossos recursos estão sendo utilizados em dois novos hospitais na 
periferia de São Paulo. Os hospitais que recebem alta já se tornaram modelos, sabem cultivar 
alegria; vamos em busca de conhecer e estimular outros.  
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Quando o palhaço se relaciona com a criança, está preparado para sair de cena no ápice da alegria 
do pequeno paciente, prolongando seu efeito residual. Com os hospitais é parecido. E receber 
alta é sempre uma boa notícia. 

Ações e Eventos 
 
BRASIL 
 
- Doutores da Alegria – o Filme 
 
Sonho antigo da organização, Doutores da Alegria – o Filme, realização de Mamo Filmes e 
Grifa Mixer, com roteiro e direção de Mara Mourão, entrou em temporada nacional em setembro 
de 2005, já com 4 prêmios na bagagem: Melhor Filme do Festival de Cinema Brasileiro de Nova 
Iorque, Prêmio Especial do Júri e Prêmio do Júri Popular no Festival de Gramado e Melhor 
Longa-metragem Documentário no Festival Paraty Cine. Em dezembro, arrebatou ainda o 
público do portal UOL, que o elegeu como Melhor Documentário de 2005. Em 2006 os prêmios 
continuaram, mas esse já é outro relatório... 
 
Críticas: 
“O grande mérito do documentário de Mara Mourão sobre o grupo é mostrar de modo claro e contundente que não 
se trata de uma mera ação assistencial, mas de um mergulho consciente no sentido da própria arte para a vida dos 

indivíduos. 
... 

Tudo isso fica claro neste documentário límpido e sincero. 
... 

Uma vez na vida vale a frase feita da publicidade: com este filme, você vai rir e se emocionar.” 
José Geraldo Couto – Folha de S. Paulo  

 
“Ao entrar no cinema para assistir a Doutores da Alegria, o espectador tem de se conscientizar de que não vai ver 

só um filme. Vai compartilhar de uma experiência de vida.” 
Luiz Carlos Merten – O Estado de S. Paulo  

 
“Mas não bastam as boas intenções. É preciso que essa humanidade subjacente à proposta do documentário 

apareça na tela. E é o que acontece. Com Doutores da Alegria, Mara Mourão faz o seu melhor filme.” 
Luiz Zanin Oricchio – O Estado de S. Paulo  

 
“Um filme ilustrativo e cativante, que valoriza a solidariedade e a fé no gênero humano.” 

João Carlos Sampaio - A Tarde (Salvador)  
 
- Que Palhaçada é Essa?! - prestação de contas pública dos Doutores da Alegria no Sesc 
Vila Mariana (SP) – Setembro 

Com uma estimativa precisa de não-sabemos-quantos-mil visitantes, foi um absoluto sucesso a 
prestação de contas pública dos Doutores da Alegria no SESC Vila Mariana, em São Paulo. 
Depois de seis dias de intensa e variada programação, o Bloco do Miolo Mole dos Doutores de 
Recife fez tremer o chão paulistano e fechou com chave de ouro a semana onde pudemos 
mostrar ao grande público um pouco de tudo o que fazemos.  

Da programação fizeram parte uma exposição-instalação com materiais históricos e plantões 
besteirológicos, nossa palestra, espetáculos de São Paulo e Recife inspirados em nossos Poemas 
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Esparadrápicos, Palhaços da Noite (ex-Midnight Clowns), Congresso Brasileiro de Besteirologia e 
Inventário - espetáculos de São Paulo e Rio de Janeiro criados a partir da realidade do trabalho do 
palhaço no hospital -, um encontro-espetáculo dos palhaços de nossas três unidades - Mostra o 
Teu que eu Mostro o Meu -, exercícios públicos do nosso programa de capacitação de jovens 
aprendizes - Transformando com Arte, a oficina para profissionais de saúde O Hospital pelos 
Olhos do Palhaço e o Bloco do Miolo Mole... ufa! 

 
SÃO PAULO 
 
- Distribuição de 500 exemplares d’O Livro dos Segundos Socorros para 2 hospitais de 
São Paulo – Maio 
 
Desde 2001, quando lançamos O Livro dos Segundos Socorros, a cada livro vendido um outro é 
destinado a uma criança hospitalizada. Essa distribuição tem sido organizada em lotes, de forma a 
atender o maior número de crianças possível em diferentes hospitais do Brasil. Os beneficiados 
por esta ação foram o Hospital Santa Marcelina e o Hospital Geral do Campo Limpo, 
ambos em São Paulo, com 250 exemplares cada.  

- Camisetas com poemas de Rodolfo Gutilla – Maio 

Em maio recebemos parte da renda da venda de camisetas estampadas com poemas do livro Uns 
& Outros, de Rodolfo Witzig Guttilla, lançado em março. 

- Comitê Betinho inaugura mais uma Brinquedoteca Doutores da Alegria – Julho 

Em julho foi inaugurada uma nova Brinquedoteca Doutores da Alegria, desta vez no bairro de 
Perus, em São Paulo, numa iniciativa do Banco Santander Banespa, que em conjunto com o 
Comitê Betinho (formado pelos funcionários deste banco) e a Secretaria Municipal da Saúde vem 
abrindo brinquedotecas em instituições de saúde do Estado de São Paulo. Em 2004 já havíamos 
sido homenageados com nosso nome em uma delas – no bairro do Tucuruvi. 

- Café-da-manhã nos hotéis Formule 1 – Outubro 

Pelo segundo ano consecutivo a rede Formule 1, da Accor Hotels, doou toda a renda arrecadada 
com o café-da-manhã de 12 de outubro, Dia das Crianças, em suas três unidades de São Paulo, 
para os Doutores da Alegria. 

- O Prato é Seu! – Novembro 

Numa parceria entre Doutores da Alegria e 12 ceramistas renomados, realizamos em novembro o 
evento O Prato é Seu!. Quem participou, além de contribuir com a organização, desfrutou de um 
delicioso almoço no Restaurante La Via Blu e ainda levou para casa um belo prato assinado e 
exclusivo. Os artistas envolvidos foram Ariadne Vanderlinde, Celia Cymbalista, Deryn Pompeia, 
Fátima Olsen, Hideko Honma, Jean Jacques Vidal, Kimi Nii, Louise Deroualle, Lucia 
Ramenzoni, Selene Nakatani, Shugo Izumi e Svenja Kalteich. 
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- Prêmio Visa – Novembro 

Recebemos em novembro a doação da renda obtida com a bilheteria do 8º Prêmio Visa de 
Música Brasileira, organizado pela Visa do Brasil e Rádio Eldorado. Foi uma destinação-surpresa, 
pois não sabíamos antecipadamente que seríamos os depositários finais destes recursos.  

- Campanha Din Din Natal da Alegria – Outubro a Dezembro 

Os Doutores da Alegria foram beneficiários do primeiro produto social do Santander Banespa, 
instituição do Grupo Santander: o título de capitalização Din Din Natal da Alegria. Os recursos 
originados por esta parceria permitiram a realização de cerca de 15 mil visitas a mais a crianças 
hospitalizadas, bem como a concretização da infraestrutura necessária para que elas 
acontecessem. A escolha de nossa organização como beneficiária desta ação nos encheu de 
esperança em relação ao surgimento de mais e novas possibilidades de ações socialmente 
responsáveis por parte de empresas verdadeiramente interessadas na melhoria das condições de 
vida da população brasileira. 

 
RIO DE JANEIRO 
 
- Inventário - aquilo que seria esquecido se a gente não contasse 
 
O espetáculo criado pela trupe dos Doutores da Alegria do Rio de Janeiro transpõe para o palco 
cenas inesquecíveis dos oito anos de atuação dos Doutores da Alegria nos hospitais do Rio de 
Janeiro. Depoimentos comoventes e humorados mostram um pouco da insólita experiência de 
ser palhaço numa enfermaria de hospital. Em cena, um jogo de improvisação baseado nas 
memórias dos atores mistura realidade e ficção nas vozes do paciente, do artista, do médico e do 
palhaço. Em 2005 Inventário, além de fazer parte da programação de Que Palhaçada é Essa?! 
(ver item acima), esteve presente no Riocenacontemporânea, um dos principais festivais de teatro 
do país, e o I Congresso de Pediatria da UFRJ. 
 
- Encontro com a classe artística no Senac Copacabana – Junho 

Os Doutores da Alegria encontraram-se com palhaços/atores profissionais para discutir a 
intervenção do palhaço no hospital, mercado de trabalho e desenvolvimento artístico, visando 
uma seleção de novos artistas para trabalho nos hospitais cariocas. 

- Festa Junina da OLM School – Junho 

A convite, expusemos nossos produtos e participamos da Festa Junina da Our Lady of Mercy 
School.  

- Mesa-Redonda sobre o palhaço na UNIRIO – Novembro 
 
Em parceria com a Enfermaria do Riso, realizamos em novembro na UNIRIO a mesa-redonda E 
o Palhaço Hoje o Que É?, abordando tradição, formação profissional e atuação em hospitais. 
Participaram Alice Viveiros de Castro, Ana Achcar, Beatriz Sayad, Beti Rabetti, João Artigos e 
Morgana Masetti. 
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RECIFE 
 
- Bazar do Miolo Mole – Janeiro 

Visando captar recursos para a viabilização da saída do Bloco do Miolo Mole, realizamos em 
janeiro o Bazar do Miolo Mole, com um acervo de 901 peças doadas. 

- Bloco do Miolo Mole – Fevereiro 

Criado por nossos artistas pernambucanos com grande sucesso em 2004, o Bloco do Miolo Mole 
em 2005 saiu nos dias 27 de janeiro (prévia) e 3 de fevereiro pelas ruas do Recife Antigo, com a 
participação do Maracatu Nação Esperança (da Escola Pernambucana de Circo) e da orquestra 
Nova Tabajara. Para acompanhar o bloco, os foliões adquiriram mais de 150 kits compostos por 
camiseta e adereço de cabeça, com renda total revertida para o trabalho dos Doutores da Alegria 
nos hospitais. Como baliza, foi coroada a atriz Conceição Camarotti. 

- Participação no Prêmio Tacaruna Mulher – Março 

Ação com o objetivo de divulgar nosso trabalho, através de um kit dos Doutores da Alegria 
entregue a cada uma das personalidades contempladas. 

 
INTERNACIONAL 
 
- Dr. Zinho na Tailândia - Palestra em Bangcoc – Maio 

Wellington Nogueira, nosso fundador, foi o único palestrante brasileiro a participar do Fórum 
Internacional de Empreendedores Sociais, realizado na Tailândia no início de maio. O evento, 
realizado pela organização britânica Resource Alliance, reuniu mais de 300 participantes de cerca 
de 45 países e teve como principal objetivo discutir métodos de mobilização de recursos e 
inovações em sustentabilidade no Terceiro Setor. O convite partiu da Ashoka Empreendedores 
Sociais, uma das parceiras do evento, o que representa claramente a importância do 
empreendedorismo social para o futuro das organizações da sociedade civil.  

Wellington pôde relatar a experiência dos Doutores da Alegria para empreendedores sociais de 
diversos países. Ministrou ainda uma oficina para atores tailandeses e duas outras - sobre idéias 
inovadoras e empreendedores sociais - para os participantes da conferência. Durante o Fórum 
também foi realizada uma exibição especial do filme Doutores da Alegria.  

O retorno obtido foi animador, aumentando o interesse sobre nossa organização e jogando luz 
sobre os horizontes artístico, profissional e organizacional do trabalho do palhaço. Depois do 
hospital, o mundo começa a perceber a necessidade de uma intervenção cada vez maior do 
palhaço em todos os setores da vida real. 
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Programa de Visitas em Hospitais 
 

Número de visitas 
 
• São Paulo 
 
Hospital da Criança / 3.308 
Hospital do Mandaqui / 5.913 
Hospital Santa Marcelina / 3.705 
Instituto da Criança / 9.620 
Instituto de Tratamento do Câncer Infantil / 2.063 
Hospital do Campo Limpo / 6.680 
 
• Rio de Janeiro 
 
Hospital Municipal Jesus / 3.303 
IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira / 3.275 
 
• Recife 
 
Hospital da Restauração / 7.376 
Hospital Barão de Lucena / 7.153 
Hospital das Clínicas / 5.758 
 
 
Total de visitas em 2005 / 58.153 
 
Total de visitas a crianças hospitalizadas desde nossa fundação (1991-2005) / 407.676 
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Treinamento e Desenvolvimento Artístico 
 

Seleção de novos artistas  
 
Em 2005 foram realizadas seleções para novos palhaços dos Doutores da Alegria em São Paulo e 
Rio de Janeiro. Estes artistas têm como pré-requisitos serem profissionais e com especialização 
ou vivência na linguagem do palhaço. A seleção é precedida por uma conversa pública com a 
classe artística de cada cidade onde acontece, onde são explicados os princípios e a filosofia do 
trabalho da organização. Em seguida acontecem o envio de currículos, oficinas de habilidades e 
testes no hospital. Os selecionados ainda passam por um ano de treinamento até estarem aptos 
para atuar com autonomia. 
 
SÃO PAULO 
 
Em São Paulo foram selecionados em 2005 nove novos palhaços: Anderson Spada (Dr. De 
Dérson), Cristiane Lima (Dra. Crica Canaleta), Davi Taiu (Dr. Davidaduvida), Du Circo (Dr. 
Pinheiro), Duico (Dr. Pistolinha), Fernando Paz (Dr. Montanha), Luciana Viacava (Dra. Lola 
Brígida), Max Annaev (Dr. Tipoka) e Sueli Andrade (Dra. Greta). 
 
 
RIO DE JANEIRO 
 
No Rio de Janeiro foram três os novos palhaços selecionados em 2005: Ademir de Souza (Dr. 
Troty), Kadu Garcia (Dr. Provisório) e Marcos Camelo (Dr. Totó). 
 

Projetos Artísticos 
 
SÃO PAULO 
 
Iniciado em São Paulo, o sistema de projetos artísticos norteia o trabalho de cada dupla de 
palhaços nos hospitais durante um ano. Os projetos são propostos pela dupla à coordenação 
artística no início de cada ano e envolvem a exploração de habilidades ou temas específicos, 
relacionados à realidade do hospital em que irão trabalhar e garantindo que todos os artistas da 
organização prossigam com seu desenvolvimento artístico em paralelo com o trabalho nos 
hospitais. Em 2005 os projetos aprovados e desenvolvidos foram: 
 
Instituto Emílio Ribas: Mais um Passo – aprimoramento de habilidades musicais e esquetes 
com materiais hospitalares;  
Hospital do Mandaqui: Corpore Fisicum e Nosocomiun Comicus Est, ou É aprendendo a cair 
que se aprende a subir – movimento cômico e gags corporais; 
Hospital Santa Marcelina: Folguedos – música e brincadeiras danças da cultura popular; 
Instituto da Criança: Quem Canta Seus Males Espanta – canto a duas vozes, aprendizado de 
um novo instrumento musical e malabares; 
Hospital do Campo Limpo: Defesa de Doutorados – investigação do raciocínio do palhaço 
dentro do universo formal da medicina; 
Instituto de Tratamento do Câncer Infantil: Projétil – desenvolvimento de novo vocabulário 
a partir da essência do palhaço; 
Hospital da Criança: Palhaço Pelado – investigação do palhaço despojado de paramentos. 
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RECIFE 
 
No Recife o treinamento se concentrou em 2005 em aulas semanais de canto, instrumento 
(flauta) e preparação corporal 
 

Cursos: Arte do Palhaço no Hospital 
 
SÃO PAULO 
 
- Oficina Intensiva de Aprimoramento Técnico - para palhaços que já trabalham em 
hospitais – Julho 

Atendendo à alta demanda de solicitações por cursos, realizamos em julho a Oficina Intensiva 
de Aprimoramento Técnico para palhaços que já trabalham em hospitais. O objetivo foi o 
de compartilhar a metodologia desenvolvida de forma única durante nossos 14 anos de existência 
no Brasil.  

 
RECIFE 
 
- Oficina Vivenciando a Arte do Palhaço – Maio/Junho 

Destinada a artistas, arte-educadores e qualquer pessoa com interesse em vivenciar a linguagem 
do palhaço, a oficina buscou repartir com os participantes os princípios da comunicação que o 
artista estabelece dentro do hospital, que podem ser utilizados em diversos ambientes 
organizacionais, ampliando o olhar, a escuta e a percepção.  

Espetáculos: Doutores no Palco 
 
BRASIL 
 
- III Sesc Festclown - Festival Internacional de Palhaços – Março 

No mês em que se comemorou o Dia Mundial do Circo, o SESC do Distrito Federal realizou no 
Complexo Cultural da Funarte a terceira edição do SESC Festclown - Festival Internacional de 
Palhaços, reunindo cerca de 20 mil pessoas. Sendo, segundo o site do SESC/DF, uma das 
atrações mais esperadas pelo público brasiliense, estivemos presentes com nossa palestra-
espetáculo baseada em relatos da nossa experiência e exibições de esquetes teatrais. 

- Que Palhaçada é Essa?! - uma prestação de contas pública dos Doutores da Alegria no 
Sesc Vila Mariana (SP) –  Setembro 

14 anos de produção artística e investigativa dos Doutores da Alegria 
de 6 a 11 de setembro de 2005 
no Sesc Vila Mariana em São Paulo 

Em nome de uma relação de transparência com nossos parceiros, investidores e toda a 
população, depositária final dos recursos arrecadados através de impostos, resolvemos trazer ao 
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público um pouco de tudo o que produzimos em 14 anos de existência. Para que todos os que 
pagam e não vêem esse espetáculo possam saber que palhaçada é essa... 

Espetáculos apresentados: 

 PALESTRA-ESPETÁCULO 
 POEMAS ESPARADRÁPICOS 
 PALHAÇOS DA NOITE 
 CONGRESSO BRASILEIRO DE BESTEIROLOGIA  
 INVENTÁRIO 
 MOSTRA O TEU QUE EU MOSTRO O MEU 
 TRANSFORMANDO COM ARTE 
 BLOCO DO MIOLO MOLE 
 O HOSPITAL PELOS OLHOS DO PALHAÇO 

 
 
RIO DE JANEIRO 
 
- I Congresso de Pediatria da UFRJ – Maio 

Os Doutores cariocas se apresentaram pela primeira vez no I Congresso de Pediatria da UFRJ 
com o espetáculo Inventário – aquilo que seria esquecido se a gente não contasse.  

- Doutores Rio apresenta Inventário no Riocenacontemporânea – Outubro 
 
O espetáculo Inventário também esteve presente no Riocenacontemporânea, um dos mais 
importantes festivais teatrais do país. 
 
 
RECIFE 
 
- Temporada de Poemas Esparadrápicos - O Musical – Outubro/Novembro 
  
O espetáculo infantil Poemas Esparadrápicos – O Musical, criado e produzido pela trupe 
pernambucana dos Doutores da Alegria, realizou em outubro e novembro temporada no Sesc 
Casa Amarela (Teatro Capiba). Trazendo uma proposta inédita, além de realizar apresentações 
para o público no Sesc, o elenco fez sessões especiais do espetáculo nos três hospitais em que 
atuamos na cidade.  
 
Poemas Esparadrápicos – O Musical é um espetáculo sobre o encontro de seis palhaços e dois 
músicos, que se reúnem para uma brincadeira chamada “Eu Sou o Poeta”. Uma viagem pela 
delicadeza do cômico. Inspirado na coletânea de poesias infantis Poemas Esparadrápicos, uma 
proposta idealizada e organizada pelo jornalista e escritor José Santos Matos em parceria com os 
Doutores da Alegria, lançada em 2004. 
 
No espetáculo, enquanto cantam os poemas musicados, os palhaços vão descobrindo inúmeras 
outras brincadeiras. Uma obra interativa, Poemas Esparadrápicos – O Musical é construído à 
moda dos palhaços, no qual “nem tudo que você vê é aquilo que você vê, mas pode ser aquilo 
que você quiser que seja”.  
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Além desta temporada no SESC e das apresentações nos hospitais, o espetáculo realizou ainda 
uma apresentação no auditório do Diário de Pernambuco e beneficiou 11 ONG´s da cidade e 
seus públicos, totalizando 160 ingressos doados para crianças de 2 a 15 anos. 
 
SÃO PAULO 
 
- Palhaços da Madrugada no Sesc Vila Mariana – Novembro 

Além da presença na programação do Que Palhaçada é Essa?! (ver item correspondente), o nosso 
Palhaços da Madrugada (ex-Midnight Clowns) também foi apresentado em novembro no SESC 
Vila Mariana. O espetáculo reúne esquetes cômicas, consolidando-se através dos anos como um 
ponto de encontro de palhaços de diversas origens e vertentes. Como convidada especial desta 
apresentação estava a atriz norte-americana Hilary Chaplain, integrante da organização nova-
iorquina The Big Apple Circus, grupo que inspirou a criação dos Doutores da Alegria no Brasil. 
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Núcleo de Pesquisa e Formação 
 

Transformando com Arte 
 
- Curso de Formação de Palhaço – 1º ano 

 
Transformando com Arte é um projeto de formação artística, com foco na máscara do palhaço, 
para jovens de 17 a 21 anos provenientes de dieversas regiões de São Paulo. Tem duração de 2 
anos e é oferecido gratuitamente, graças ao patrocínio do Instituto Camargo Corrêa. 
 
Em 2005, primeiro ano do projeto, o processo de aprendizado foi norteado por aulas de jogos 
teatrais, consciência corporal, história do teatro, máscara neutra, cenários e figurinos, 
commedia dell’arte, história do circo, malabares, elaboração de projetos culturais, cultura 
popular e palhaço. 
 
Em agosto, o projeto foi um dos 5 finalistas do Prêmio Betinho de Cidadania, que tem como 
objetivo premiar e divulgar organizações que trabalham com projetos de relevância social, 
como inclusão social, combate à pobreza, à violência e outras práticas.  
 

Programa de Formação para Profissionais de Saúde 
 
- Programa de Formação para Profissionais de Saúde do Hospital do Campo Limpo –
com ensino à distância 

Apesar de existir desde 2001, foi em 2005 que pela primeira vez propusemos a continuidade de 
nosso Programa de Formação para Profissionais de Saúde através do Ensino à Distância, 
patrocinado pela Farmais.  

O Programa foi uma das sete iniciativas contempladas com o Prêmio Produto do Bem Farmais e 
contou com encontros presenciais e comunicação à distância através de ferramentas ligadas a 
Internet e correio convencional. Utilizando uma metodologia aliada a práticas artísticas, buscou 
uma formação que privilegiasse três ações: perceber, agir e suprir, estimulando e ampliando a 
capacidade de interação do profissional com o paciente. 
 
- Programa de Formação para Profissionais de Saúde no Hospital de Base em Brasília 
 
No primeiro semestre de 2005 foi efetivada uma parceria entre Doutores da Alegria e FEPECS 
(Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde) para a realização de um programa de 
sensibilização para 30 profissionais da área da saúde de 5 hospitais de Brasília. 
 
Este Programa contou com as oficinas O Hospital pelos Olhos do Palhaço e Um Olhar sobre o 
Olhar cotidiano, ministradas no hospital de Base, em agosto de 2005. 

 
Coleção Boca Larga 

 
- Lançamento e debate em São Paulo – Agosto 

No segundo semestre de 2005 realizamos o lançamento do primeiro número de nossa Coleção 
Boca Larga - cadernos periódicos de nosso Núcleo de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento 
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sobre o universo e a cultura do palhaço. Na primeira edição estão artigos e entrevistas originados 
a partir de nossa pesquisa de mapeamento de grupos de palhaços que atuam em hospitais no 
Brasil e exterior. 

O lançamento aconteceu em São Paulo no Espaço Folha, seguido de debate com Wellington 
Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, Cristiane Paoli Quito, diretora teatral e professora 
da USP, Mário Bolognesi, pesquisador e escritor e Domingos Montagner, diretor da Companhia 
La Mínima, com mediação do jornalista Gilberto Dimenstein. 
 
- Lançamento e debate no Rio de Janeiro – Setembro 

O lançamento no Rio de Janeiro aconteceu no Auditório do SENAC Copacabana e foi 
acompanhado de debate com Morgana Masetti (coordenadora de nosso Núcleo de Formação, 
Pesquisa e Desenvolvimento), Beatriz Sayad (besteirologista dos Doutores da Alegria), Ana 
Achcar (professora do Programa de Formação, Ação e Pesquisa da Enfermaria do Riso da Uni-
Rio), Alice Viveiros de Castro (atriz e diretora de teatro) e João Carlos Artigos (palhaço e diretor 
de produção do Teatro de Anônimo). 

Atendimento a Estudantes 
 
Em 2005, em São Paulo, foram atendidos 690 estudantes de 35 escolas de ensino médio e 
universidades públicas e privadas. Em Recife foram 24 alunos. 
Desde 2000 já foram atendidos 4.677 estudantes. 
 

Oficinas, Palestras e Aulas 
 
- Oficina: O Hospital pelos Olhos do Palhaço 
 

 Sesc Vila Mariana – Setembro 
 Hospital Grajaú – Outubro  

 
- Palestras e Aulas 
 

 Palestra para a associação dos Construtores de Hospitais/ RJ – agosto 
 Aula na Santa Casa – setembro 
 Duas palestras na Escola Paulista de Medicina – agosto e setembro 
 Palestra para o Centro de Estudos do IPPMG – setembro 
 Participação na Plenária da Assembléia Legislativa/ RJ – novembro 
 Aula para residentes do IPPMG/ RJ – novembro 
 Seminário Técnicas de Comunicação na Atenção à Saúde da Criança e Adolescente/ RJ – 

novembro 
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Difusão Cultural 
 

Palestras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 palestras em 64 empresas e organizações em 2005 
 
BRASIL (eventos e palestras agendados e realizados pela Unidade Central/Matriz dos Doutores da Alegria) 
 
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA/ AEROVIAS DE MEXICO DE CV/ 
ALCATEL TELECOMUNICACOES SA/ AMANA KEY SP/ ASSOCIACAO BRASILEIRA 
DE METARLUGIA E MATERIAIS/ ASSOCIACAO CRIANCA RENAL/ ASSOCIAÇÃO 
DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER MORUMBI/ ASTRAZENECA DO BRASIL 
LTDA/ AYLMER SOLUCOES EMPRESARIAIS/ BANCO ALFA S/A/ BANCO ITAU 
S/A/ BANCO SANTANDER BANESPA/ BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA/ BOM PRECO SUPERMERCADOS DOS NORDESTE/ C&A MODAS LTDA/ 
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA/ CENTRO DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE/ CEU -SAO MATHEUS/ CHEVRON ONORITE BRASIL LTDA/ COLEGIO 
VERA CRUZ/ COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO/ COMPANHIA 
SIDERURGICA PAULISTA/ COMPANHIA VALE DO RIO DOCE/ COMPANHIA VALE 
DO RIO DOCE BELO HORIZONTE/ CONECTIS EXPERIENCE MARKETING/ 
CONFERENCIA DE BELEM/ CREDICARD BANCO S.A./ EL PASO ENERGIA DO 
BRASIL LTDA/ EL PASO RIO CLARO LTDA/ FONTUR VIAGENS E TURISMO LTDA/ 
FUNDACAO DOM CABRAL/ FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS/ 
FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSÉ BONIFÁCIO/ G11 COMUNICACAO LTDA/ 
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A/ GUSMAO & LABRUNIE S/C 
LTDA/ HOSPITAL GERAL DO GRAJAU/ IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS/ 
INSTITUTO DA CRIANCA/ INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE 
JARDIM LTDA/ JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA/ LG VENTURA/ 
MARKETING E COMUNICACAO LTDA/ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AS/  
MAGAZINE LUIZA S/A/ MASTERCARD BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTO 
LTDA/ MCKINSEY & COMPANY. INC DO BRASIL CONSULTORIA LTDA/ MEDLEY 
LABORATORIOS/ MITSUCON TECNOLOGIA S.A/ NASCIMENTO TURISMO LTDA/ 
PETROLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS/ SANDVIK DO BRASIL SA INDUSTRIA 
E COMERCIO/ SBT SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISAO/ SENAC - SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COML/ SENAC-SERVICO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM-RECIFE/ SESC BRASILIA/ SIND ENTIDADES MANTENEDORAS 
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DE EST. DE ENSINO/ SOLUÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA/ 
TELECOMUNICACÕES DE SAO PAULO S/A TELEFONICA/ THSYSTEM 
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA/ THYSSENKRUPP METALURGICA 
CAMPO LIMPO LTDA/ TRW AUTHOMOTIVE SOUTH AMERICA AS/ TV CULTURA/ 
UNICAMP ARTES CENICAS/ VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. 
 
 
RECIFE (eventos e palestras agendados e realizados pela equipe dos Doutores da Alegria Recife) 
 
SEMINÁRIO DE HUMANIZAÇÃO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/ SEMANA DE ENFERMAGEM/ 
HOSPITAL SANTA JOANA/ SENAC/ BR DISTRIBUIDORA. 
 

Mídia Eletrônica 
 
97 veiculações em mídia eletrônica 
 
• TV 
ALLTV - WebNews (SP)/ Canal 21 - Saca Rolha (SP)/ Canal Brasil - CineJornal (Rio de 
Janeiro)/ CNT - Jornal do Meio-Dia (Rio de Janeiro)/ Globonews - Jornal das Dez (Rio de 
Janeiro)/ HBO (SP)/ Rede Mulher - Jornal da Rede Mulher (SP)/ Rede TV - Telejornal (Rio de 
Janeiro)/ Rede TV - Jornal da Rede TV (SP)/ RTP (Portugal)/ SBT - Hebe (SP)/ Sportv - 
Programa Zona de Impacto (SP)/ Telecine - CineView (Rio de Janeiro)/ TV Conexão Médica 
(SP)/ TV Cultura - Metrópolis (SP)/ TV Cultura - Sopa Diário (Recife)/ TV Cultura - Vitória Ao 
Quadrado (Recife)/ TV Educativa - Sem Censura (Rio de Janeiro)/ TV Educativa - Arte com 
Sérgio Brito (Rio de Janeiro)/ TV Educativa - Opinião Pernambuco (Recife)/ TV Educativa - 
Recorte Cultural (Rio de Janeiro)/ TV Educativa (Rio de Janeiro)/ TV Gazeta - Pra Você (SP)/ 
TV Gazeta - Todo Seu (SP)/ TV Globo - Bom Dia São Paulo (SP)/ TV Globo - Bom Dia Rio 
(Rio de Janeiro)/ TV Globo - Fantástico (SP e Rio de Janeiro)/ TV Globo - Jornal Nacional 
(SP)/ TV Globo - SPTV (SP)/ TV Rá-Tim-Bum (SP)/ TV Record - Agenda Cultura (Rio de 
Janeiro)/ TV Record - Domingo Espetacular (SP)/ TV Record - Pernambuco no 9 (Recife)/ TV 
Record - São Paulo no Ar (SP)/ TV Universitária (Recife)/ TVE - TV Paraná (Curitiba) 

 
• Internet 
Bate-papo IG (SP)/ Bate-papo Terra (SP)/ Bate-papo UOL (SP)/ Instituto Thesis (SP)/ TV 
Terra – programa Ação Cidadania (SP)/ W News (Rio de Janeiro) 

 
• Rádio 
Rádio 94 FM (Rio de Janeiro)/ Rádio ABC (SP)/ Rádio Band News (SP)/ Rádio Bandeirantes 
(SP)/ Rádio BandNews FM/ Rádio Canção Nova (SP)/ Rádio Catedral (Rio de Janeiro)/ Rádio 
CBN (Recife)/ Rádio CBN (Rio de Janeiro)/ Rádio CBN (SP)/ Rádio Clube AM (Recife)/ Rádio 
Cultura AM (SP)/ Rádio Cultura FM – programa Cinema Falado (SP)/ Rádio Cultura FM – 
Programa Estação Cultura (SP)/ Rádio Eldorado AM (SP)/ Rádio Eldorado FM (SP)/ Rádio 
Estação SAT (Recife)/ Rádio Folha (Recife)/ Rádio Gazeta AM (SP)/ Rádio Jovem Pan AM 
(SP)/ Rádio Jovem Pan FM (Nacional)/ Rádio Jovem Pan (SP)/ Rádio Nacional (Rio de 
Janeiro)/ Rádio Transamérica (Brasília)/ Rádio Transamérica (SP)/ Rádio Universitária (Recife) 
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Mídia Impressa 
 
646 inserções em mídia impressa 
 
• Jornais 
Agência Estado (SP)/ Agora S.Paulo (SP)/ Correio Braziliense (Brasília)/ Diário de Pernambuco 
(SP)/ Diário de S.Paulo (SP)/ Diário do Grande ABC (Santo André)/ Extra (Rio de Janeiro)/ 
Folha de Pernambuco (Recife)/ Folha de S.Paulo - Cotidiano (SP)/ Folha de S.Paulo - Folhinha 
(SP)/ Folha de S.Paulo (São Paulo)/ Gazeta Mercantil (São Paulo)/ Jornal Da Letra (SP)/ Jornal 
da Puc-SP (São Paulo)/ Jornal da Secretaria da Saúde do Estado de PE – Saúde em Pauta (PE)/  
Jornal da Tarde (São Paulo)/ Jornal da Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro)/ Jornal do 
Brasil (Brasília)/ Jornal do Brasil (Rio de Janeiro)/ Jornal do Commercio (Recife)/ Jornal do 
Mackenzie (SP)/ Jornal do Nikkey (São Paulo)/ O Estado de S.Paulo – Caderno Aliás (SP)/ O 
Estado de S.Paulo (SP)/ Tribuna do Brasil (Brasília)/ Valor Econômico (SP) 

 
• Revistas 
Almanaque Brasil (SP)/ Boca a Boca (Brasília)/ Brasil Solidário (SP)/ Brincar (SP)/ Caras 
(Gramado)/ Cineshopping 23 (Brasília)/ Conexão Social (Porto Alegre)/ Diálogo Médico (SP)/ 
Em Casa – revista do Bank Boston (SP)/ Em Vitrine (SP)/ English to Go – Seleção Readers 
Digest (SP)/ Essencial (SP)/ Idéia Social (SP)/ Istoé (SP)/ Istoé Gente (SP)/ Malu (SP)/ Marie 
Claire (SP)/ Materlife (SP)/ Meio & Mensagem (SP)/ Na Poltrona (SP)/ Onda Jovem – Grupo 
Votorantim (SP)/ Pais e Filhos (SP)/ PAN (SP)/ Revista Bons Fluidos (SP)/ Revista Criativa 
(SP)/ Revista da Aldeia (SP)/ Revista da Confederação Nacional de Transportes (SP)/ Revista da 
Tribuna (Apucarana - Paraná)/ Revista de Domingo (Rio de Janeiro)/ Revista Interface (SP)/ 
Revista Materlife (SP)/ Revista Pediatria (SP)/ Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios 
(SP)/ Revista Psicologia Brasil (SP)/ Style (SP)/ Veja São Paulo (SP)/ Ver Vídeo (SP) 
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Histórias de Palhaços nos Hospitais 
 
Trechos recolhidos dos relatórios do nosso trabalho dos hospitais, feitos mensalmente por 
nossos artistas. 
 

Nada a fazer 
 
Nesse trabalho de ir descobrindo o Hospital do Campo Limpo estamos ainda entendendo a 
dinâmica do Pronto Socorro. Como todos, de qualquer hospital, é sempre nevrálgico. Num 
desses dias de visita, nos defrontamos com a situação: mães invadindo os consultórios à procura 
de médicos. Estávamos chegando no PS e ouvimos de uma mãe: "de palhaço aqui já basta a 
gente!!" Nada grave. Conhecemos este tipo de situação, afinal são 14 anos de experiência em 
hospitais. Como palhaços profissionais e representantes dos Doutores da Alegria entendemos a 
aflição de quem espera muitas horas por um atendimento e também entendemos a pressão e as 
condições que muitos hospitais - através de seus profissionais -  são obrigados a enfrentar para 
dar conta da saúde neste país. Se fôssemos seguir o instinto puro do palhaço, provavelmente 
teríamos transformado a invasão de algumas mães em motim da maioria delas. Palhaço é 
provocador e se tem algo que o inspira é a possibilidade de tirar as pessoas do conformismo. Por 
outro lado, os palhaços profissionais que trabalham com os Doutores da Alegria são conscientes 
do contexto onde atuam. Nosso papel não é fomentar a briga, e muito menos seguir na 
palhaçada, fazendo de conta que nada está acontecendo quando mães aflitas reclamam seus 
direitos. O melhor a fazer, e foi o que fizemos, é saber que nada temos a fazer e sair com todo o 
respeito. Trata-se de relações entre a comunidade e o hospital. É importante que nossos 
interlocutores - os profissionais que nos acompanham e nos lêem - saibam dessa nossa atitude. 
Da mesma forma que não interferimos na refeição das crianças quando uma mãe quer o palhaço 
fazendo graça enquanto leva cheias colheradas pra dentro de suas bocas abertas por outros 
motivos. Ou quando um profissional de saúde pede para o palhaço fazer palhaçada enquanto 
pulsiona a veia de uma criança. Ou seja, qualquer ação que possa quebrar a credibilidade entre a 
criança e o adulto... o palhaço não entra! 
 

Dr. D. Pendy (Dagoberto Feliz) e Dra. Dona Juca Pinduca (Juliana Gontijo) 
Abril - Hospital do Campo Limpo/ São Paulo 

 
Se as coisas fossem fáceis, nunca aprenderíamos a lutar por elas. 
 

Jéssi - paciente, 15 anos 
Abril - Hospital Barão de Lucena/ Recife 

 
Palhaça novata 

 
Quem já viu, gostou! Sheilá (Júlia Schaeffer) tem carisma e tem encantado adultos e crianças. 
Conquistou também o pequeno Isaías - o paciente xodó do momento. Deitado, entubado, 
encantado, ele manda beijos que recolhemos em forma de adesivos coloridos e colocamos no 
rosto de quem estiver por perto. Outro dia fizemos uma mistura de bolhas e beijos e... batata, ou 
melhor, florzinha! Deixamos o vaso apoiado na beira da cama e na visita seguinte Isaías nos 
esperava com a flor na mão. E da flor veio um passarinho, e do pássaro veio uma música. Ele 
cantou junto e se surpreendeu:  
- Mãe, eu tô cantando! 
Palhaça novata dá sorte. Eu e Sheilá saímos emocionadas do quarto.  
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Dra. Nélia Nara (Flávia Reis) 
Março – IPPMG/ Rio de Janeiro 

 
Médico Maluco 

 
Mas rico mesmo foi o Bloco do Miolinho Mole que este ano contou com dois carros alegóricos. 
Gil, na alegoria “farofa de ovo” na cadeira de rodas amarela, e Jão, simbolizando o “pudim 
confeitado” na cadeira de rodas cor-de-rosa. Segura: 
“Ai, ai ai ai, ai ai ai ai ai ai ai 
Nosso miolo é mole ai!” 
Para Kelzinha e outros pacientes impossibilitados de acompanhar o bloco pelos corredores do 
hospital, fizemos o habitual atendimento leito-a-leito. Kel é uma paciente nova que tem 
deficiência visual e aguarda uma cirurgia na cabeça. Fomos a ela nos apresentar. Contamos a ela 
quem somos e o que fazemos. Dr. Micolino, não satisfeito, “mostrou” a Kel seus intrumentos 
médicos e ainda a deixou tocar em seu rosto: 
- Veja Kel, como eu tenho chapéu de médico, cabelo de médico, nariz de médico... 
Ao tocar em seu nariz, Kel deu um pulo e exclamou:  
- Que médico maluco!  
Foi amor ao primeiro toque! Que bom é poder transformar pequenos limites em novas 
possibilidades. 
 

Dra. Clara Clarabela (Rita Carelli) e Dr. Micolino (Marcelino Dias) 
Fevereiro - Hospital da Restauração/ Recife 

 
Bola vermelha 

 
Encontramos com o João Vitor no colo da sua avó. A enfermeira dizia que ele devia estar triste 
porque sempre fazia ok pra ela e não estava fazendo mais. D.Pendy começou a soltar notas 
musicais e a Juca bolhas de sabão até que o D.Pendy magicamente pegou uma bolha no ar, que 
no mesmo instante transformou-se numa bola vermelha e o João Vitor levantou o corpo e veio 
pegá-la. Quando o D.Pendy já estava saindo, a bola vermelha caiu no chão. Na mesma hora João 
estendeu o dedinho para que eu a colocasse lá. Saímos comemorando a virada de jogo. Pode não 
parecer muita coisa, mas o João nem se mexia quando o encontramos e quando o deixamos ele 
estava sentado e muito interessado naquela bola vermelha! Pra nós é muita coisa. Por sinal, coisas 
assim, pequenas mas enormes pra nós, sempre estão acontecendo e muitas vezes não sabemos 
nem como descrevê-las. Como podemos descrever a beleza e a simplicidade de um encontro com 
um bebê do sexto andar que tinha os olhos lindos e nos acompanhava com um pezinho 
enquanto cantávamos “quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se 
encontrar” ou a festa que foi na UTI quando toda a equipe cantava com a gente para o Matheus e 
pra Bruna?  
 

Dra. Dona Juca Pinduca (Juliana Gontijo) e Dr. D.Pendy (Dagoberto Feliz) 
Maio - Hospital do Campo Limpo/ São Paulo 

 
Uma coisa pra você 

 
“Amei e fui infeliz 
Jurei nunca mais amar mais 
O encontro dos teus olhos 
Fez meu juramento quebrar 
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Quem ama sente falta 
Quem sente é o amado 
Esse é o Dom de Deus 
Para todos os apaixonados 

Se um dia alguém te disser 
Que você nunca fez nada importante 
Não ligue. O importante já foi feito: 
Você.” 
 
Chegamos ao trabalho e encontramos o Fá, 13 anos, e sua mãe sentados no banco no corredor 
do 6º andar.  
- Fá, você voltou!  
- É, vim fazer revisão, disse ele.  
- Ah, claro, pode nos rever. Como estamos?, respondemos.  
Então a sua mãe disse:  
- Mary En, ele trouxe uma coisa pra você. Vai, entrega...  
O Fá tirou do seu bolso um papel.  
- Escrevi pra você.  
Eu gostei tanto, tanto do poema, que resolvemos abrir o relatório desse mês com ele. O Fá é um 
artista. É ou não é?? 
 

Dra. Mary En (Enne Marx) e Dr. Bicudo (Jaqueson Santana) 
Março - Hospital das Clínicas/ Recife 

 
Direção de cena 

 
Nasce promissor diretor e já é chamado de Coppola brasileiro. 
Cizar Parker e Comendador Nelson simulam atropelamento sofrido por criança internada no 1º 
andar com seu fêmur fraturado. O Comendador foi brutalmente atropelado por um automóvel 
em altíssima velocidade, interpretado magistralmente por Cizar Parker. Na figuração o pai da 
criança fazia a casa, lugar próximo ao acidente, sendo única testemunha do ocorrido. 
A criança dirigia a cena sentada em seu leito; corrigia falhas de seus atores: 
- Comendador, seu cabelo tá muito diferente do meu, bagunça mais... 
- Esse carro tá sem gasolina, tome um pouco nessa garrafa. 
No ápice da cena o diretor mostrou que nasceu para ser estrela. Enquanto o Comendador se 
contorcia todo para cair ao chão e terminava a sua cena estendido de barriga para o chão, o 
jovem diretor o interrompeu indiferente ao seu esforço: 
- Eu não caí assim! Vira aí.  
Carreira promissora! 
 

Dr. Cizar Parker (César Gouvêa) e Dr. Comendador Nelson (Nando Bolognesi) 
Março - Hospital da Criança/ São Paulo 

 
- O palácio chegou!!! 
 

William - paciente, 2 anos  
Março - Instituto da Criança/ São Paulo 
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Sonho maior 
 
Vivemos algumas coisas muito lindas nesse mês. Teve um dia em que o D. Pendy começou a 
contar para a Bruna da UTI, qual era seu maior sonho quando ele era criança, que na verdade 
eram dois: ter asas e um rabo de macaco e conhecer todas as pessoas do mundo. Como sempre 
nos envolvemos com a equipe médica da UTI para darmos nossos pareceres clínicos, nesse dia o 
assunto acabou sendo o foco das discussões médicas (besteirológicas ou não). Os profissionais da 
UTI iam chegando e contando cada um qual era, ou ainda é, o seu maior sonho. O de um 
também era voar, o de outro ficar rico, o de outra deixar de ser enfermeira, o de outra ver todo 
mundo feliz, e uma pessoa falou que, na verdade, seu sonho de infância era comer sonhos. 
Sonhos de padaria mesmo! Quando era pequena, a mãe só podia comprar o pão francês. O 
dinheiro nunca dava para comprar o tal sonho que todo mundo dizia que era maravilhoso. 
Depois dessa, encerramos com a pérola: nunca desista de um sonho, porque se você não 
encontrar nessa padaria, você encontra na próxima. 
 

Dra. Dona Juca Pinduca (Juliana Gontijo) e Dr. D. Pendy (Dagoberto Feliz) 
Novembro - Hospital do Campo Limpo/ São Paulo 
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Prêmios 
 

Prêmio Nick 2005 
 
Agradecemos honrados o recebimento-surpresa do prêmio Trabalho Solidário, incluído nos 
Meus Prêmios Nick 2005, oferecidos pelo Canal Nickelodeon e escolhidos em votação popular. 
A premiação ocorreu no dia 1º de outubro, em evento que reuniu mais de 15 mil pessoas no 
parque de diversões Hopi Hari.  
 

Prêmio USP de Direitos Humanos - Menção Honrosa 
   
Agradecemos a lembrança de nosso nome pelo VI Prêmio USP de Direitos Humanos, cujo 

objetivo é "identificar e distinguir pessoas e instituições que contribuam 
significativamente para a difusão, disseminação e divulgação dos Direitos 
Humanos no Brasil".  

A entrega ocorreu no dia 9 de dezembro de 2005, na Sala do Conselho 
Universitário da Universidade de São Paulo.  
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Prestação de Contas 
 

Demonstrativo Financeiro 2005 
 
As tabelas abaixo detalham a origem dos recursos captados pelos Doutores da Alegria e as 
despesas realizadas, por unidade, no decorrer do ano de 2005.  
 
 

RECEITAS DOUTORES DA ALEGRIA - 2005

APOIO NACIONAL  R$           350.000,00 

PARCEIROS  R$        1.809.082,33 

PARCEIROS - Campanhas de MKT/ Milhagens  R$           131.852,00 

SÓCIOS MANTENEDORES (PJ)  R$           126.424,03 

GER. RENDA I -PALESTRAS  R$           637.850,73 

FINANCIADORES DE PROJETOS  R$           147.706,45 

SÓCIOS MANTENEDORES (PF)  R$           121.204,19 

GER. RENDA II - PRODUTOS  R$             51.198,25 

GER. RENDA III - EVENTOS  R$             28.365,00 

OUTROS (aplic financ)  R$           130.107,16 

OUTROS (SALDO 2004)  R$           164.986,92 

TOTAL  R$      3.698.777,06 

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Outras Receitas

 
 
 

Matriz / São Paulo Rio de Janeiro Recife

80% 10% 11%

CENTROS DE CUSTO % R$2.388.863,68 R$292.381,00 R$323.120,00 R$3.004.364,68

PROGRAMA DE HOSPITAIS 30% R$575.244,00 R$181.198,00 R$150.596,00 R$907.038,00

CENTRO DE TREINAMENTO ARTISTICO 16% R$397.100,00 R$53.836,00 R$42.480,00 R$493.416,00

CENTRO DE ESTUDOS 9% R$261.743,00 R$261.743,00

COMUNICAÇÃO E MARKETING 8% R$225.833,00 R$225.833,00

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 10% R$223.709,00 R$2.451,00 R$65.711,00 R$291.871,00

EVENTOS E PALESTRAS 6% R$193.180,00 R$193.180,00

ADMINISTRATIVO 20% R$481.702,00 R$54.896,00 R$64.333,00 R$600.931,00

TAXAS BANCÁRIAS E CPMF 1% R$30.020,66 R$30.020,66

DEVOLUÇÃO FNC 0% R$332,02 R$332,02

DESPESAS DOUTORES DA ALEGRIA - 2005

BRASIL
Unidades
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

Parceiros da Alegria 
 

2005 
 

APOIADOR NACIONAL 

 
 

 
 
APOIADOR REGIONAL              APOIO INSTITUCIONAL 
RIO DE JANEIRO                      

                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
60 empresas parceiras 
21 empresas apoiadoras 
175 empresas sócio-mantenedoras 
433 sócios mantenedores - pessoa física (doações periódicas) 
4.629 doações pontuais através de programas de milhagens parceiros 
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

PARCEIROS 
 
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL        
ACALANTIS RECURSOS HUMANOS          
ADM DO BRASIL               
AEROMEXICO 
AGFA 
AGUA SCHINCARIOL 
ALBA ADESIVOS 
ALCATEL 
ATLAS TRANSPORTES 
AVINA NORDESTE                                      
BANCO ABN AMRO REAL 
BANCO BRADESCO                   
BANCO IBI 
BANCO SANTANDER BANESPA                             
BRAZILIAN MORTGAGES 
CABOT BRASIL 
CHEVRON ORONITE BRASIL  
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA                      
COPERGAS 
CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO  
CPM 
DINERS CLUB REWARDS 
DROGASIL            
DUFER S.A.                                          
FEPECS 
FORUMACCESS 
GILLETTE DO BRASIL      
HEBRON 
HEDGING GRIFFO    
HEXION QUIMICA 
HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ 
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES                   
HOSPITAL SANTA JOANA 
HOTEL FORMULE 1 
IHARABRAS INDUSTRIAS QUIMICAS                   
INCAFLEX                                            
INSTITUTO CAMARGO CORREA                            
INTERATIVO FARMACIA COM MANIPULAÇÃO 
INTERCHANGE SERVICOS                                
JOANES INDUSTRIAL 
KNORR BREMSE 
MAHLE METAL LEVE 
MATERNIDADE E HOSPITAL DA CRIANÇA 
METISA METALURGICA TIMBOENSE 
MONTANA QUIMICA                                     
MV SISTEMAS 
MWM INTERNATIONAL MOTORES 
OWENS CORNING 
POLIBRASIL RESINAS               
SESC VILA MARIANA                                   
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL 
SWISS STEEL INTERNATIONAL DO BRASIL 
THYSSENKRUPP METALURGICA    
TNT LOGISTICS                    
TOLEDO DO BRASIL 
TRW AUTHOMOTIVE             
TYCO ELECTRONICS BRASIL  
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS 
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

VEIRANO ADVOGADOS                                   
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
       

APOIADORES 
 
3 PONTOS COMUNICAÇÃO 
ALLAMEDA EDITORIAL                                  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISICA MEDICA              
AU BOTTIER                                          
BIC BRASIL                          
CALIA COMUNICAÇÕES                                  
CONSTRUTORA MOURA DUBEUX 
CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DIÁRIO DE PERNAMBUCO 
EDITORA VERA CRUZ                    
EDITORA ZAP                                         
ESPM RJ              
GRÁFICA FACFORM 
HOTELARIA ACCOR BRASIL     
INFORMIDIA PESQUISAS ESPORTIVAS                     
LOG EXPRESS 
MACKCOLOR ETIQUETAS ADESIVAS               
PROCIMAR CINE-VIDEO                                 
PROJETO ARRASTAO                                    
SIC - SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA 
WEBSOFTWARE                   
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

Doutores da Alegria - Arte, Formação e Desenvolvimento 
 

GESTÃO 2006-2008 
 
CONSELHO DIRETOR 
Paulo Roberto Pereira - Presidente 
Claudia (Lala) Deheinzelin - Secretária 
Nicolas Schaeffter - Tesoureiro 
 
CONSELHO FISCAL 
Osvaldo de Alvarenga 
Roberto Mônaco 
Carmem Rittner 
 

GRUPO EXECUTIVO 
 
COORDENADOR GERAL 
Wellington Nogueira 
 
DIRETORES  
Luis Vieira da Rocha 
Norma-Lyds 
Thais Ferrara 
 
COORDENADORES  
Zernesto Pessoa 
Soraya Saide 
Ângelo Brandini 
Morgana Masetti 
 
SUPERVISORAS  
Renata Truzzi 
Maeda Barbosa 
Simone Ribeiro 
Daiane Carina 
 
ARTISTAS FORMADORES  
Beatriz Sayad (Biti) 
Fernando Escrich 
Heraldo Firmino 
 
ASSISTENTES  
Sheyla Silva 
Edson Lopes 
Letícia Palha 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
Ana Maria Destito 
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Renan Leme 
 
AUXILIAR DE RECEPÇÃO

Renato de Abreu 
 
OFFICE-BOY

Denisson Botelho 
 
COZINHEIRA

Geane Soares da Silva 
 
FAXINEIRA

Célia de Souza Santos 
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA

Edison Paes de Melo 
 
ASSESSORIA FINANCEIRA

Ieda Alcântara 
 
ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO

Walter Meyer Karl 
 
ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Sérgio Silva Brandão 
 
PALHAÇOS

Anderson Spada - Dr. De dérson 
Ângelo Brandini - Dr. Zorinho 
Beatriz Sayad - Dra. Valentina Mosquito 
Claudia Zucheratto - Dra. Zuzu 
Cristiane Lima - Dra. Crica Canaleta 
Dagoberto Feliz - Dr. D. Pendy 
Davi Taiu - Dr. Davi da Dúvida 
Du Circo - Dr. Pinheiro 
Duico - Dr. Pistolinha 
Fernando Escrich - Dr. Escrich 
Fernando Paz - Dr. Montanha 
Heraldo Firmino - Dr. Severino 
Juliana Balsalobre - Dr. Bifi 
Juliana Gontijo - Dr. Dona Juca Pinduca 
Luciana Viacava - Dra. Lola Brigida 
Lu Lopes - Dra. Rubra 
Márcio Douglas - Dr. Mané Pereira 
Marina Quinan - Dra. Quinan 
Max Annaev - Dr. Tipoka 
Paola Musatti - Dra. Manela 
Raul Figueiredo - Dr. Zapatta Lambada 
Roberta Calza - Dra. Sakura 
Sheila Áreas - Dra. Shirley 
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

Soraya Saide - Dra. Sirena 
Suely Andrade - Dra. Greta Garboreta 
Thais Ferrara - Dra. Ferrara 
Val de Carvalho - Dra. Xaveco Fritza 
Val Pires - Dr. Valdisney 
Wellington Nogueira - Dr. Zinho 
 

UNIDADE RECIFE 
 
COORDENADORES

Enne Marx 
Marcelino Dias 
 
SUPERVISORA

Helena Rondon 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

Nice Vasconcelos 
 
PALHAÇOS 
Arilson Lopes - Dr. Ado 
Enne Marx - Dra. Mary En 
Luciana Pontual - Dra. Svenza 
Luciano Pontes - Dr. Lui 
Marcelino Dias - Dr. Micolino 
Nicole Pastana - Dra. Nicolina Maximiliana 
Rita Carelli - Dra. Clara Clarabela 
Ronaldo Aguiar - Dr. Charlito  
 

UNIDADE RIO DE JANEIRO 
 
COORDENADOR

Sávio Moll 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

Fátima Ocirema 
 
PALHAÇOS

Ademir de Souza - Dr. Troty 
César Tavares - Dr. Invólocro 
Danielle Barros - Dra. Leonoura 
Flávia Reis - Dra. Nena 
Júlia Schaeffer - Dra. Shei Lá 
Kadu Garcia - Dr. Provisório 
Marcos Camelo - Dr. Totó 
Sávio Moll - Dr. Clóvis Socó 
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Relatório de Atividades Doutores da Alegria 2005 
 

 
 
 
 

 
 
 

Sede Administrativa 
Rua Alves Guimarães 73 / Pinheiros 

CEP 05410-000 / São Paulo / SP 
(11) 3061.5523 

doutores@doutoresdaalegria.org.br 
 

Rio de Janeiro 
Rua Senador Dantas 80 sala 1807 / Centro 

CEP 20031-201 / Rio de Janeiro / RJ 
(21) 2532.1453 

doutoresrio@doutoresdaalegria.org.br 
 

Recife 
Av. Eng. Domingos Ferreira 2215 sala 102 / Boa Viagem 

CEP 51020-031 / Recife / PE 
(81) 3466.2373/ 3463.0866 

doutoresrecife@doutoresdaalegria.org.br 
 

Central de Sócios-Mantenedores 
0800 7710902 / socios@doutoresdaalegria.org.br 

 
Núcleo de Pesquisa e Formação 
nucleo@doutoresdaalegria.org.br 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relatório Anual 2005 

Redação e Edição: Renan Leme, Renata Truzzi e Zernesto Pessoa 
Colaboração: todos os Departamentos e Unidades dos Doutores da Alegria no Brasil 

Ilustrações: Orlando Pedroso 
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